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Jarosław Grzesik: Polscy pracodawcy
i pracownicy powinni w sprawie pakietu 
mówić jednym głosem. 
» STRONA 3

Piotr Bienek: W kopalni jest jak w 
wojsku. Strategiczne decyzje zapadają 
na samej górze.
» STRONA 5

M
anifestanci od 
10 rano zbie-
rać się będą 
na placu Pił-
sudskiego w 

Warszawie. Stanie tam kilku-
nastometrowa scena, na któ-
rej przed godziną 12 wystąpi 
Paweł Kukiz z zespołem Piersi. 
Wcześniej na scenie pojawi 
się pochodzący ze Śląska co-
verowy zespół Friday Feeling 
Band, który zagra rockowe 
protest songi lat 80-tych. 
Oba koncerty będzie można 
obserwować nie tylko na sce-
nie, ale i na dwóch dużych 
telebimach. 

Na pl. Piłsudskiego zbie-
rane będą podpisy pod oby-
watelskim projektem ustawy 
o podniesieniu płacy mini-
malnej. Każdy, kto jeszcze nie 
poparł projektu Solidarności, 
będzie w czwartek mógł to 
zrobić pod jednym z czterech 
parasoli z logo inicjatywy 
„Podnieśmy Polakom płacę 
minimalną”.

Ok. 13.30 kilkadziesiąt 
tysięcy protestujących ruszy 
przez centrum miasta pod 
Sejm i Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów. Podczas 
przemarszu manifestantom 
towarzyszyć będzie ponad 
7-metrowy sterowiec z logo 
NSZZ Solidarność i hasłem 

manifestacji „Polityka wasza 
– bieda nasza”, który nad  te-
renem parlamentu „zrzuci” 
kilka tysięcy ulotek skiero-
wanych do posłów i sena-
torów. Przy ul. Wiejskiej 
rozstawione zostanie także 
560 krzeseł dla parlamenta-
rzystów. To symbol tego, co 
polskich polityków interesu-
je najbardziej – stołków dla 
nich oraz dla ich krewnych 
i znajomych.

Protest zakończy się pod 
Kancelarią Prezesa Rady Mi-
nistrów ok. godz. 16.00-17.00. 
Tam delegacja związkowców 
przekaże petycję skierowaną 
do premiera Donalda Tuska. 
Solidarność domaga się w 
niej m. in. podniesienia płacy 
minimalnej, czasowego ob-
niżenie akcyzy na paliwa, 
przekazania środków na Fun-
dusz Pracy oraz zwiększenie 

liczby osób upoważnionych 
do korzystania z pomocy 
społecznej. Podczas ostat-
niego posiedzenia Komisji 
Krajowej w Poznaniu doszły 
dwa kolejne postulaty: wpro-
wadzenie aktywnej polityki 
prorodzinnej, w tym zapew-
nienie stabilnych warunków 
zatrudnienia dla ludzi młodych 
oraz zawieszenie i renegocjacja 
unijnego pakietu klimatyczno
-energetycznego.

Wprowadzenie zasad pa-
kietu ustalonych przez Ko-
misję Europejską oznacza 
katastrofę dla polskiej go-
spodarki, szczególnie zaś dla 
regionów takich jak Śląsk, 
w których skupione są branże 
energochłonne. Z szacunków 
ekspertów wynika, że tylko w 
naszym regionie zlikwidowa-
nych może zostać ok. 150 tys. 
miejsc pracy, a w całej Polsce 
ok. 220 tys. m. in w hutnictwie 
oraz w przemyśle motoryza-
cyjnym, chemicznym, cemen-
towym czy papierniczym. 
Dodatkowo wprowadzenie 
pakietu w obecnym kształcie 
oznacza na początek wzrost 
cen energii elektrycznej o 30 
proc. oraz podwyżki ciepła o 
20 proc. dla odbiorców indy-
widualnych. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK, 
DIKK

Przemarsz kilkudziesięciu tysięcy manifestantów ulicami Warszawy, koncert rockowy,  7-metrowy 
sterowiec z logo Solidarności, akcje ulotkowe i happeningi – już w czwartek 30 czerwca NSZZ Solidarność 
organizuje w stolicy największy od lat protest związkowy.

NASZ 30 CZERWCA
Weryfi kacja pakietu 
klimatyczno-
energetycznego 
oraz aktywna 
polityka 
prorodzinna 
to nowe postulaty 
Solidarności.

21 czerwca związkowcy 
ze Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności zbierali pod-
pisy pod obywatelskim 
projektem ustawy o płacy 
minimalnej.
– Nasza akcja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. 
Ludzie podchodzili do sto-
lika i pytali o cel zbierania 
podpisów, a po wyjaśnie-
niach, podpisywali listy. 
Najchętniej podpisywały się 
osoby młode, których ten 

problem najbardziej dotyczy 
oraz ludzie starsi. Były też 
takie osoby, które podcho-
dziły i mówiły, że życzą nam 
powodzenia – mówi Ag-
nieszka Ordon z katowickie-
go Biura Terenowego, która 
zbierała podpisy na Rynku 
przed teatrem. Tylko przy 
tym stoliku w ciągu kilku 
godzin pod solidarnościo-
wym projektem ustawy pod-
pisało się kilkaset osób. 
» STRONA 3

Zbiórka podpisów 
na ulicach miast

PŁACE

Organizacje związkowe dzia-
łające w sądach i prokura-
turze mówią „dość” niskim 
zarobkom oraz dyskryminacji 
płacowej i domagają się pod-
wyżek wynagrodzeń.
Trudna sytuacja fi nansowa pra-
cowników tych instytucji była 
tematem rozmów związkowców 
z przedstawicielami Minister-
stwa Finansów, które odbyło się 
21 czerwca w Warszawie.
–Udało nam się ustalić harmo-
nogram dalszych spotkań. Mam 

nadzieję, że jest to otwarcie 
drogi do dialogu – podkreśla 
Edyta Odyjas, przewodnicząca 
Międzyzakładowej Komisji Ko-
ordynacyjnej NSZZ Solidarność 
Pracowników Sądów.
Podkreśla, że wbrew powszech-
nym opiniom zarobki pracow-
ników sądów i prokuratury nie 
są wysokie, a niejasne kryteria 
ustalania płacy minimalnej 
prowadzą do dyskryminacji pła-
cowej w tych instytucjach.
» STRONA 5

Otworzyli drogę 
do dialogu?

Kolejarska Solidarność zwró-
ciła się do ministra infra-
struktury o zwołanie w trybie 
pilnym spotkania z przedsta-
wicielami zarządów wszyst-
kich spółek kolejowych. 
Jeżeli do rozmów nie dojdzie 
lub nie przyniosą one rezulta-
tów, nie można wykluczyć, że 
kolejarze rozpoczną strajk gene-
ralny. Powodem napiętej sytua-
cji na kolei jest spór wokół ulg 
przejazdowych dla kolejarzy, 
który doprowadził do wypowie-

dzenia przez Związek Praco-
dawców Kolejowych Ponadza-
kładowego Układu Zbiorowego 
Pracy oraz w części lub w 
całości Zakładowych Układów 
Zbiorowych poszczególnych 
spółkach. – Za pomocą sporu 
dotyczącego jednej kwestii, 
próbuje się pozbawić kolejarzy 
wszystkich praw zapisanych w 
Układach Zbiorowych – mówi 
Stanisław Kokot, rzecznik pra-
sowy Sekcji Krajowej Kolejarzy.
» STRONA 4

Na kolei rozmowy 
ostatniej szansy

KOLEJ SĄDOWNICTWO
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TRZY pytania
Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność odpowiedzialny za negocjacje w Komisji Trójstronnej

Związkowcy nie spadli z nieba
W mediach pojawia się coraz więcej 
artykułów piętnujących działaczy 
związkowych. Jak się pan czuje czy-
tając tego typu materiały?

– Głośno będę mówił o tym, że 
nie mamy się czego wstydzić. Wręcz 
przeciwnie powinniśmy być dumni z 
zaufania, jakim jesteśmy obdarzani. 
Może najpierw trzeba zadać pytanie: 
Skąd się wzięli działacze związkowi – 
spadli z nieba, czy zostali wybrani przez 
załogi? A skoro zostali wybrani przez 
załogi, to ktoś obdarzył ich zaufaniem 
i powierzył zadania, z wykonania któ-
rych później rozliczy. Partie polityczne 
wszystkie razem wzięte nie zrzeszają 
nawet jednej dziesiątej ogólnej liczby 
członków związku, a czy ktoś zarzuca 
im patologie? Działacze związkowi wy-
bierani się przez większą grupę ludzi 
niż przywódcy partii politycznych, a 
to oznacza, że mają większy mandat 
zaufania społecznego niż oni. Nie 
dajmy się zastraszyć.
Standardem staje się również nagonka 
na związki zawodowe...

– Obecny rząd nasila walkę ze związ-
kami zawodowymi, a zrywanie dialogu 

jest już powoli normą. Przykłady można 
by tutaj mnożyć, a jeden z najbardziej 
wymownych to sposób przyjęcia projektu 
budżetu na 2012 rok. Proces konsultacji 
tej najważniejszej ustawy w roku został 
jasno opisany w prawie. Odnoszą się do 
niego ustawy o Komisji Trójstronnej, 
rentach i emeryturach, wynagrodzeniu 
w sferze budżetowej. I co z tego, skoro 
rząd działając faktami dokonanymi, nie 
konsultował ze stroną społeczną makro-
ekonomicznych założeń do projektu. 
Nie dał nam szans na wypowiedzenie się 
na temat minimalnego wynagrodzenia, 
waloryzacji rent i emerytur czy płacy 
w sferze budżetowej. I po tym fakcie 

oczekiwał od partnerów społecznych 
zgody na skrócenie konsultacji. Tylko 
o jakich konsultacjach mówimy i co 
mamy skracać, skoro projekt ustawy 
budżetowej został przyjęty.
Jak pan ocenia dialog z rządem?

– W takiej sytuacji trudno mówić o 
dialogu z rządem. Ustawa budżetowa 
określająca m.in. poziom minimalne-
go wynagrodzenia została przyjęta bez 
konsultacji. Jak mamy o niej rozmawiać, 
czy negocjować, jeżeli sprawa jest za-
mknięta? Dlatego już wcześniej rozpo-
częliśmy działania, które przynajmniej 
dadzą nam szansę na rozwiązywanie 
problemów. Jednym z tych działań jest 
przygotowanie obywatelskiego projektu 
ustawy o płacy minimalnej. Ale to od 
nas wszystkich będzie zależało popar-
cie, jakim ten projekt będzie się cieszył. 
Płaca minimalna w wielu przypadkach 
jest podstawą do tworzenia tabel płac 
wynagrodzenia zasadniczego, więc daje 
podstawy wzrostu wynagrodzenia dla 
wszystkich. Jest też zawarta w wielu 
innych elementach, dlatego warto o 
niej rozmawiać.

AK

Partie polityczne nie 
zrzeszają nawet jednej 
dziesiątej ogólnej liczby 
członków związku, a 
czy ktoś zarzuca im 
patologie?

Droga pensja

P
rzez wzrost infl acji w ubiegłym 
roku, znów zwiększyły się obcią-
żenia naszych płac. Pracownik i 

pracodawca płaci blisko 60 proc. wy-
nagrodzenia netto państwu.

O ponad cztery punkty procento-
we zmniejszyły się w ciągu minionych 
dwudziestu lat obciążenia naszych płac 
netto równego minimum socjalnemu. 
Najniższy poziom odnotowano w 2009 
roku – 58,45 proc. W ubiegłym roku 
znów zaczęły rosnąć ze względu na 
wzrost infl acji.

W pierwszym okresie transformacji 
wysokość podatków, składek i danin 
jakimi obarczano nasze pensje rosły 
do ponad 77 proc., aby potem syste-
matycznie spadać do 68,64 proc. w 
2001 roku. Na początku XXI wieku 
obciążeń znów zaczęło przybywać – 
w 2003 roku państwo pobierało już 
haracz od naszych płac sięgający 74 
proc. Od tego czasu – z wyjątkiem lat 
2005-6 – systematycznie spada.

Aleksander Łaszek z fundacji FOR 
uważa, że blisko 60 proc. obciążenie 
wynagrodzeń najbiedniejszych Po-
laków to bardzo dużo. – Biorąc pod 
uwagę fakt, że mamy bardzo wysokie 
zasiłki chorobowe i renty, tak wysokie 
obciążenia stanowią nikłe bodźce do 
podejmowania pracy – twierdzi ekono-
mista. Charakterystyczne jest to, że w 
Polsce znacznie wyżej opodatkowane 
są pensje najniżej zarabiających grup 
zawodowych.

W ocenie ekspertów FOR znacznie 
lepszym rozwiązaniem dla naszej go-
spodarki byłoby znaczne ograniczenie 
haraczy nakładanych na pensje, a pod-
niesienie opodatkowania konsumpcji. 
– Wyższe obciążenie konsumpcji jest 
neutralne dla gospodarki – wyjaśnia 
Łaszek. – Ludzie sami decydują ile wy-
dają wpływając w ten sposób na poziom 
dochodów z podatków pośrednich. 
Przy czym im więcej dochodu mają do 

dyspozycji, tym więcej przeznaczają 
pieniędzy na zakupy i usługi.

Zdaniem ekonomisty niższe ob-
ciążenia wynagrodzeń przyczyniły 
by się także do podniesienia aktyw-
ności zawodowej Polaków i spadku 
bezrobocia. – Trzeba zacząć obniżać 
podatki wcześniej ograniczając wy-
datki – uważa Łaszek.

» rp.pl, 26 czerwca 2011, 
Elżbieta Glapiak

Frank nie taki zły, 
ale tylko w racie

K
redyty złotowe wciąż są droższe 
od walutowych, ale problem po-
jawia się przy próbie sprzedaży 

nieruchomości 
Rekordowo wysoki kurs franka szwaj-

carskiego spowodował wzrost rat kredy-
tów zaciągniętych w tej walucie, ale w 
wielu przypadkach są one wciąż niższe 
niż przy porównywalnym kredycie w 
złotych. Znacząco wyższe jest natomiast 
zadłużenie pozostałe do spłaty.

W czwartek kurs franka do złotego 
pobił historyczny rekord i przekroczył 
poziom 3,39. W piątek szwajcarska wa-
luta na rynku była wyceniana na ponad 
3,35, a średni bankowy kurs spłaty raty 
kredytu we frankach wynosił 3,46.

– Mimo wysokiego kursu, osoby, 
które zaciągnęły kredyt we frankach 
w wysokości 300 tys. na początku 2007 
roku po kursie 2,32, wciąż płacą ratę o 
blisko 200 zł niższą niż ci, którzy wów-
czas wzięli kredyt w złotych – podkreśla 
Karol Wilczko, analityk porównywarki 
Comperia.pl.

Gdyby policzyć wszystkie spłacone 
do tej pory raty, okaże się, że posiada-
cze analizowanego przez nas kredytu 
we frankach oddali bankowi o ponad 
20 tys. zł mniej niż ci, którzy wzięli 
kredyt złotowy.

Średnia miesięczna rata w całym okresie 
spłaty kredytu, od momentu jego zaciąg-
nięcia była dla franka aż o 350 zł niższa 
niż dla kredytu w rodzimej walucie. To 
przede wszystkim efekt niższych stóp 
procentowych w Szwajcarii. Dziś dla kre-
dytu we frankach oprocentowanie (przy 
marży 1,5 proc.) wynosi 1,58 proc., a dla 
kredytu złotowego przy marży 1,2 proc. 
wynosi 5,88 proc. Wysokość raty dla obu 
omawianych kredytów zrównałyby się, 
gdyby kurs spłaty franka szwajcarskiego 
w bankach osiągnął poziom 3,87 zł.

Jednocześnie jednak w przypadku 
kredytów w CHF wzrosło zadłużenie 
pozostałe do spłaty i wynosi na dziś 400 
tys. zł. Z tego punktu widzenia najwięk-
szy kłopot mają osoby, które chciałyby 
np. teraz sprzedać mieszkanie i spłacić 
kredyt w całości.

W dużo gorszej sytuacji są osoby, które 
zaciągnęły kredyt we frankach w sierpniu 
2008 roku, kiedy złoty był rekordowo 
mocny względem szwajcarskiej waluty. 
Dziś płacą ratę o blisko 150 złotych wyż-
szą niż ci, którzy w tym samym czasie 
zaciągnęli kredyt w złotych.

W ich przypadku zadłużenie na dziś 
przeliczone na złote przy obecnym kursie 
franka wynosi ponad 500 tys. zł. Z na-
szych szacunków wynika, że w trzecim 
kwartale 2008 roku, kiedy kurs franka 
spadł do rekordowo niskich poziomów, 
kredyt w CHF zaciągnęło ponad 60 tys. 
osób. Łącznie dziś kredyt w szwajcarskiej 
walucie spłaca 650 tys. osób. Dlatego 
analitycy przestrzegają, że najgorszym 
rozwiązaniem byłoby obecnie przewa-
lutowanie tych kredytów.

Warto też pamiętać, że istnieje moż-
liwość spłaty kredytów walutowych w 
tym frankowych bezpośrednio w walu-
cie, bez przeliczania na złote po kursie 
sprzedaży stosowanym przez bank. Taka 
opcja pozwala również kupić walutę 
na zapas w momencie, gdy jej kurs jest 
relatywnie korzystny.

» rp.pl, 27 czerwca 2011, 
Monika Krześniak

LICZBA tygodnia

25 proc. 
pracowników obawia się utraty pracy 
w bliskiej perspektywie – wynika z bada-
nia opracowanego przez Instytut Badaw-
czy Randstad. Aż 16 proc. pracujących 
Polaków aktywnie poszukuje innego za-
trudnienia w obawie przed utratą pracy. 
To aż o 5 proc. więcej niż wynosi średnia 
unijna. 7 na 10 ankietowanych osób przy-
znaje, że zmieniłoby pracę gdyby otrzy-
mało interesującą ofertę. Eksperci fi rmy 
Randstad zaznaczają w badaniu, że dla 
dużej grupy Polaków zmiana pracy nie 
wynika z ambicji czy chęci rozwoju, ale z 
przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 
Co 10 pytany ocenia możliwość utraty 
pracy w najbliższym czasie jako bardzo 
realną. W ciągu ostatnich 18 miesięcy 
pracę zmieniło ponad 21 proc. ankietowa-
nych. Co trzeci respondent musiał zmienić 
miejsce pracy z uwagi na restrukturyzację 
przeprowadzaną w jego zakładzie.

INNI napisali

WIEŚCI z gospodarki
» RADA MINISTRÓW WYDAŁA ROZPORZĄDZENIE, 
zgodnie z którym 4 miliardy złotych z Funduszu Rezerwy Demo-
grafi cznej zostanie przeznaczone na sfi nansowanie bieżących 
emerytur – poinformował „Puls Biznesu”. Fundusz Rezerwy De-
mografi cznej powstał jeszcze za czasów rządu premiera Jerzego 
Buzka. Miał on być swoistym zapasem na „czarną godzinę”, 
który za 20 lat złagodzi problem starzejącego się społeczeństwa. 
Przejedzenie tych pieniędzy dzisiaj, kiedy mamy jeszcze dobrą 
sytuację demografi czną, oznacza poważne problemy w przyszło-
ści. Jednakże już przykład reformy OFE pokazał, że dla rządu o 
wiele ważniejsze jest łatanie obecnej dziury budżetowej, niż los 
milionów przyszłych emerytów. 

» WE WTOREK W GRECJI ROZPOCZĄŁ SIĘ dwudniowy 
strajk generalny. Strajkują m. in. kierowcy karetek pogotowia, 
lekarze, pracownicy komunikacji miejskiej, kontrolerzy lotów, a 
nawet dziennikarze i aktorzy teatralni. Tysiące demonstrantów 
zebrało się na placu Syntagma przed siedzibą greckiego parla-
mentu. We wtorek przed południem było ich już 10 tys. Grecy 
protestują przeciwko programowi oszczędnościowemu, od któ-
rego przyjęcia uzależniona jest dalsza międzynarodowa pomoc 
fi nansowa dla pogrążonego w kryzysie kraju. Ekonimiści alar-
mują, że ewentualne bankructwo Grecji będzie miało katastro-
falne skutki dla całej Europy. Wg części ekspertów plajta Grecji 
uderzyłaby w europejską gospodarkę mocniej niż bankructwo 
banku inwestycyjnego Lehman Brothers, od którego zaczął się 
światowy kryzys fi nansowy.

» „CIEKAWE” ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW fi nanso-
wych Grecji wymyśliła Komisja Europejska. Przygotowała ona 
plan, w którym proponuje zwolnienie co 20 unijnego urzędni-
ka. Ograniczenie etatów ma być gestem solidarności 
z bankrutującymi Grekami.
Redukcje mają zostać wpisane do planu budżetowego Unii Eu-
ropejskiej na lata 2014-2020. Za zwolnieniem 5 proc. urzęd-
ników opowiadają się kraje północnej Europy: Wielka Bryta-
nia, Finlandia, Dania i Holandia. Projektowi już sprzeciwili 
się przedstawiciele związku zawodowego FFPE zrzeszającego 
urzędników Rady Europy. W administracji UE zatrudnionych 
jest ok. 50 tysięcy osób, to dużo mniej, niż w urzędach pań-
stwowych poszczególnych krajów członkowskich.

» SŁOWACY WYLICZYLI, ŻE JEDNA MEGAWATOGODZINA 
energii elektrycznej wytworzonej przez siłownie słoneczne będzie 
ich kosztowała 382 euro, czyli ok. 6-7 razy więcej niż prąd po-
chodzący z tradycyjnych źródeł, np. z węgla. Siłownie słoneczne 
to najszybciej rozwijający się segment energetyczny u naszych 
południowych sąsiadów. Jednak zdaniem znacznej części słowa-
ckich ekspertów efektywność siłowni w lokalnych warunkach jest 
wątpliwa, a lobbowanie na rzecz elektrowni słonecznych spowo-
duje tylko wzrost cen prądu w najbliższych latach.

» ROSJA ZDECYDOWAŁA O UTRZYMANIU EMBARGA na 
polskie warzywa. Uzasadniając tę decyzję, główny lekarz sanitar-
ny Rosji Giennadij Oniszczenko powiedział, że Polska ma złą „hi-
storię kredytową” i dużo zajmowała się reeksportem. Utrzymanie 
embarga na polskie warzywa dla wielu fi rm będzie oznaczało po-
głębianie strat, a nawet bankructwo. Na razie Rosja zdecydowała 
o uchyleniu zakazu dostaw warzyw z Holandii i Belgii.

OPRAC. AGA, ŁK
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D
ominik Kolorz 
kierował górni-
czą Solidarnością 
przez osiem lat. 
– W tym czasie 

udało nam się udowodnić, że 
decyzje o likwidacji jakichkol-
wiek kopalń są mylne – pod-
kreślił. Za jeden z największych 
sukcesów górniczej Solidarno-
ści uznał niedopuszczenie do 
likwidacji emerytur górniczych 
i zaapelował do wszystkich 
spółek górniczych o praw-
dziwą solidarność. 

Walne Zebranie Delegatów 
Sekcji Krajowej Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ So-
lidarność przeprowadzone zo-
stało 21 czerwca. W jego trakcie 
delegaci niemal jednogłośnie 
zdecydowali o wyborze Grze-
sika na stanowisko szefa Sekcji. 
Z 80 delegatów, którzy brali 
udział w głosowaniu, 79 po-
parło jego kandydaturę. Tylko 
jeden głos był przeciw.

Bezpieczeństwo pracy w 
górnictwie, działania na rzecz 
wstrzymania i renegocjacji 
unijnego pakietu klimatyczno
-energetycznego oraz kwestia 
upublicznienia spółek węglo-
wych. To zdaniem Jarosława 
Grzesika najważniejsze prob-
lemy, jakie stoją przed nim w 
rozpoczynającej się kadencji 
szefa górniczej Solidarności. 

– Górnictwo potrzebuje pil-
nych działań na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa pracy. 16 
ofi ar śmiertelnych wypadków 
w kopalniach w tym roku to 

jest tragiczny bilans, a jeszcze 
nie skończyło się pierwsze 
półrocze. Będziemy doma-
gać się zwiększenia środków 
na poprawę bezpieczeństwa 
pracy w kopalniach. Jednym z 
elementów, które mają wpływ 
na to bezpieczeństwo, jest też 
zwiększenia poziomu zatrud-
nienia – powiedział nowy 
przewodniczący Sekcji.

Jarosław Grzesik jest prze-
konany, że wkrótce wszystkie 
spółki węglowe w Polsce staną 
przed problemem tzw. upub-
licznienia. – To, co nastąpiło 
w Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej, było pewnym poligonem 
doświadczalnym zarówno 
dla rządu i pracodawców, jak 
również dla przedstawicieli 
związków zawodowych. My 

nie jesteśmy przeciwni samej 
idei upublicznienia akcji spółek 
węglowych, ale powinno się 
to odbywać w sposób uczciwy 
wobec pracowników i wobec 
spółek. Bo nie może być tak, 
że środki z prywatyzacji za-
silają tylko budżet państwa, 
a spółki muszą szukać środ-
ków na rozwój gdzie indziej 
– podkreślił. 

Ważnym tematem po-
ruszonym podczas obrad 
był też pakiet klimatyczno-
energetyczny. Grzesik przy-
pomniał, że Solidarność od 
dłuższego czasu ostrzega, że 
przyjęcie pakietu przez nasze 
państwo na obecnych zasa-
dach, oznacza gospodarczą i 
społeczną katastrofę w Polsce, 
a nasz region jest szczególnie 
zagrożony.

Dlatego górnicza Solidar-
ność zaapelowała do wszyst-
kich organizacji pracodawców 
w Polsce o wsparcie działań 
związku na rzecz weryfi kacji 
lub odrzucenia pakietu. – Pol-
scy pracodawcy i pracownicy 
powinni w sprawie pakietu 
mówić jednym głosem. Dla 
tych pierwszych pakiet ozna-
cza dramatyczne pogorszenie 
konkurencyjności przedsię-
biorstw, dla pracowników 

z kolei utratę miejsc pracy 
– zaznaczył Grzesik.

O skutkach wdrożenia 
pakietu w obecnym kształcie 
mówił również Piotr Duda, 
szef Solidarności. Przewod-
niczący Komisji Krajowej 
nawiązał też do sytuacji osób 
najmniej zarabiających i omó-
wił powody ogólnopolskiej 
manifestacji. – Mamy pierw-
szy dzień lata, co nie znaczy, 
że zaczynają się wakacje dla 
związkowców. Jedną z ról 
związku zawodowego jest 
upominanie się zwłaszcza o 
tych, którzy sami sobie nie są 
w stanie pomóc, a z którymi 
rząd od pewnego czasu nie 
chce prowadzić jakiegokol-
wiek dialogu – podkreślił 
Piotr Duda.

GRZEGORZ PODŻORNY, 
AGNIESZKA KONIECZNY

JAROSŁAW GRZESIK ma 
47 lat. Jest żonaty, ma 
21-letniego syna.
 Posiada wykształcenie 
wyższe ekonomiczne. Jest 
też technikiem górnikiem 
o specjalności techniczna 
eksploatacji złóż. W górni-
ctwie pracuje od 28 lat. Od 
20 lat jest członkiem NSZZ 
Solidarność. Jego pasją są 
góry. Latem i jesienią po 
nich wędruje, a zimą jeź-
dzi na nartach. Jest także 
fanem muzyki rockowej i 
motocykli.

21 czerwca związkowcy ze 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności zbierali podpisy pod 
obywatelskim projektem 
ustawy o płacy minimalnej. 
W trakcie akcji członkowie 
związku udzielali informacji 
o założeniach projektu oraz 
rozdawali związkowe gaze-
ty i ulotki.

– Nasza akcja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. 
Ludzie podchodzili do stolika 
i pytali o cel zbierania pod-
pisów, a po wyjaśnieniach, 
podpisywali listy. Jednak 
najchętniej podpisywały 
się osoby młode, których 
ten problem najbardziej 
dotyczy oraz ludzie starsi. 
Były też takie osoby, które 
podchodziły i mówiły, że 
życzą nam powodzenia – 
mówi Agnieszka Ordon 
z katowickiego BT, która 
zbierała podpisy na Rynku 
przed teatrem. Tylko przy 
tym stoliku w ciągu kilku 

godzin pod solidarnościo-
wym projektem ustawy 
podpisało się kilkaset osób. 
W Katowicach drugi sto-
lik ustawiony został na pl. 
Oddziałów Młodzieży Po-
wstańczej przy wejściu na 
dworzec PKP. 

W Zawierciu do złożenia 
podpisu zachęcały atrakcyjne 
pielęgniarki w koszulkach 
z logo Solidarności. Wraz z 
ulotkami związkowcy roz-
dawali cukierki i lizaki, z 
których najbardziej cieszyły 
się dzieci. Można było sobie 
również zmierzyć ciśnienie. – 
Ludzie reagowali z sympatią 
i chętnie brali udział w akcji. 
Osoby, które nie miały ze 
sobą dowodów osobistych, 
umówiły się na złożenie 
podpisu w siedzibie Biura 
Terenowego – podkreśla 
Małgorzata Benc, kierownik 
BT w Zawierciu. 

Podobnie było w kilku-
dziesięciu miejscach w całej 

Polsce. Uwagę przechod-
niów przyciągały stoliki 
wystawione w centrach 

dużych miast, na rynkach 
i promenadach. Decyzja o 
przeprowadzeniu akcji za-

padła podczas ostatniego 
posiedzenia Komisji Kra-
jowej NSZZ Solidarność w 
Poznaniu. 

Celem związkowego pro-
jektu ustawy jest stopniowe 
podwyższanie płacy mini-
malnej – do wysokości 50 
proc. przeciętnego wynagro-
dzenia w gospodarce naro-
dowej, w tempie zgodnym 
z tempem wzrostu gospo-
darczego. – Chcemy, żeby 
płaca minimalna była po-
wiązana z PKB, bo tylko to 
gwarantuje jej sprawiedliwe 
wyliczanie. Musimy upomi-
nać się o najbiedniejszych, 
bo oni sami tego nie zrobią. 
W wielu fi rmach podniesie-
nie płacy minimalnej jest 
jedyną szansą na podwyż-
ki – podkreśla Piotr Duda, 
szef Solidarności.

Obecnie płaca minimalna 
wynosi 1386 zł brutto, co sta-
nowi ok. 40 proc. średniego 
wynagrodzenia. Zasady jej 

ustalania reguluje ustawa 
z 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę. 

Zgodnie z ustawą o wy-
sokości minimalnego wyna-
grodzenia w ramach Komisji 
Trójstronnej wspólnie powin-
ni decydować związkowcy, 
organizacje pracodawców 
oraz rząd. Jednak w prak-
tyce porozumienie trudno 
jest osiągnąć. Tak było w ze-
szłym roku, kiedy to Komisja 
Trójstronna ustaliła, że 2011 
roku minimalne wynagro-
dzenie będzie wynosiło 1408 
zł. Następnie, mimo że pod 
porozumieniem podpisał 
się wicepremier Waldemar 
Pawlak, rząd je odrzucił i 
ustalił płacę minimalną na 
poziomie 1386 zł.

Podpisy pod solidarnoś-
ciowym projektem ustawy 
o płacy minimalnej będą 
zbierane do 20 lipca. 

AGA

Jarosław Grzesik, przewodniczący Solidarności w Kompanii Węglowej został szefem górniczej 
„S”. Zastąpił Dominika Kolorza, który zrezygnował z tego stanowiska w związku z wyborem na funkcję 
przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

WYBRANO NOWEGO SZEFA 
GÓRNICZEJ SOLIDARNOŚCI

Zbiórka podpisów pod solidarnościowym projektem

Pod solidarnościowym projektem chętnie podpisywali się ludzie 
młodzi, bo to właśnie ich problem minimalnego wynagrodzenia 
za pracę najbardziej dotyczy

Jarosław Grzesik zapowiedział, że będzie kontynuował politykę Dominika Kolorza

Bezpieczeństwo 
pracy w górnictwie, 
działania na rzecz 
weryfi kacji pakietu 
klimatyczno-
energetycznego 
oraz kwestia 
upublicznienia 
spółek węglowych. 
To główne zadania 
nowego szefa górniczej 
Solidarności.

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Przedstawiciele 65 organi-
zacji z całej Europy podpi-
sali w Brukseli deklarację 
założycielską Europejskiego 
Przymierza na rzecz Niedzieli. 
Jednym z sygnatariuszy do-
kumentu był przewodniczący 
Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń NSZZ Solidar-
ność Alfred Bujara. Polskich 
pracodawców reprezentował 
Maciej Ptaszyński z Polskiej 
Izby Handlu.

– Solidarność od wielu lat 
walczy o to, aby niedziela była 
dniem wolnym od pracy. Za-
równo w Polsce, jak i w Eu-
ropie został zatracony sens 
niedzieli, nie tylko w aspek-
cie religijnym, ale także jako 
prawo każdego człowieka 
do odpoczynku z rodziną. 
Od dawna marzyłem, żeby 
przenieść nasze działania w 
tej materii na szczebel euro-
pejski, dzisiaj się to udało – 
mówi Alfred Bujara.

W spotkaniu w Brukseli, 
które odbyło się 20 czerwca, 
wzięli udział przedstawiciele 
organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i chrześcijań-
skich wspólnot religijnych z 
kilkunastu krajów europej-
skich, a także posłowie do 
Parlamentu Europejskiego. 
– Należy podkreślić, że po-
wołana przez nas organizacja 
ma charakter zupełnie apo-

lityczny, aczkolwiek bardzo 
cieszymy się z zaangażo-
wania eurodeputowanych. 
Szkoda tylko, że w spotkaniu 
nie uczestniczył ani jeden 
europoseł z naszego kraju 
– zaznacza szef handlowej 
Solidarności. 

Przewodniczący podkreśla, 
że powołanie Przymierza ma 
szczególne znaczenie dzisiaj, 
kiedy trwają prace nad euro-
pejską dyrektywą dotyczącą 
czasu pracy. – Lobbing euro-
pejskich pracodawców jest 
tutaj bardzo silny. Działając 
w ramach ogólnoeuropej-
skiej organizacji, jaką jest 
Przymierze, mamy znacznie 
większe szanse na przebicie 

się z naszymi argumentami 
do opinii publicznej oraz 
decydentów zarówno w UE, 
jak i w poszczególnych kra-
jach – mówi Bujara.

Podpisaniu deklaracji 
założycielskiej Przymierza 
towarzyszyła konferencja 
ekspercka, której uczestni-
cy dyskutowali o znaczeniu 
niedzieli jako dnia wolne-
go od pracy, dla zdrowia 
fi zycznego i psychicznego 
człowieka, zachowania rów-
nowagi pomiędzy życiem 
prywatnym i zawodowym 
oraz dla uczestnictwa pra-
cowników w kulturze oraz 
życiu religijnym.

ŁK

Jeżeli nie dojdzie do roz-
mów lub nie przynio-
są one oczekiwanych 
rozwiązań, rozpoczną 
się przygotowania do 

strajku generalnego. Takie 
decyzje zapadły podczas po-
siedzenia prezydium Sekcji 
Krajowej Kolejarzy NSZZ 
Solidarność, które odbyło 
się w poniedziałek w War-
szawie. 

– Dyskusja była bardzo 
burzliwa, jednak doszliśmy 
do wniosku, że dla dobra 
pasażerów wstrzymamy 
na razie decyzję o strajku 
i zaapelujemy do ministra 
Cezarego Grabarczyka o 
zorganizowanie spotkania 
ostatniej szansy. Zdajemy 
sobie sprawę, że w okresie 
wakacyjnym wielu Polaków 
jeździ pociągami na letni 
wypoczynek. Chcemy, aby 
nasz ewentualny protest jak 
najmniej uderzył w pasa-
żerów. Jednakże, jeżeli nie 
dojdzie do rozmów lub nie 
przyniosą one pozytyw-
nych rezultatów, będziemy 
zmuszeni rozpocząć akcję 
protestacyjno-strajkową 
– mówi Stanisław Kokot, 
rzecznik prasowy SKK. 

Powodem napiętej sy-
tuacji na kolei jest spór 
wokół ulg przejazdowych 
dla kolejarzy, który dopro-

wadził do wypowiedzenia 
przez Związek Pracodawców 
Kolejowych Ponadzakłado-
wego Układu Zbiorowego 
Pracy. Przewozy Regional-
ne, nie wyraziły zgody na 
dalsze realizowanie ulg 
w obecnym kształcie. Z 
uwagi na to, że procedury 

nie przewidują możliwości 
wypowiedzenia jedynie 
przepisów dotyczących ulg, 
PUZP został wypowiedzia-
ny w całości.

Zdaniem kolejarskiej 
Solidarności kwestia ulg na 
przejazdy była jedynie pre-
tekstem do wypowiedzenia 

PUZP, a także Zakładowych 
Układów Zbiorowych Pracy. 
16 czerwca we wszystkich 
spółkach kolejowych odbyły 
się spotkania sygnatariuszy 
Zakładowych Układów 
Zbiorowych Pracy, podczas 
których przedstawiciele pra-
codawców poinformowali 

stronę społeczną o zamiarze 
ich wypowiedzenia. 

– Za pomocą sporu doty-
czącego jednej kwestii, pró-
buje się pozbawić pracowni-
ków kolei wszystkich praw 
zapewnionych w Układach 
Zbiorowych. W PKP Cargo 
S.A. oraz w Polskich Liniach 
Kolejowych S.A. udało się 
wynegocjować, że wypo-

wiedziane zostaną wyłącznie 
fragmenty dotyczące ulg, na-
tomiast już dzisiaj dochodzą 
do nas informacje, zwłaszcza z 
mniejszych spółek, że Układy 
wypowiadane są w całości. Na 
takie łamanie podstawowych 
zasad dialogu społecznego 
nie możemy się zgodzić – 
konkluduje Kokot. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Członkowie Solidarności z 
całego regionu wysyłają 
listy i maile do przedsta-
wicieli polskiej i światowej 
dyrekcji koncernu Nexte-
er, w których protestują 
przeciwko bezprawnemu 
ich zdaniem zwolnieniu z 
pracy Grzegorza Zmudy, 
przewodniczącego związ-
ku w Nexteer Automotive 
Poland.

– Wszyscy widzą, że w 
naszym kraju poszerza się 
zjawisko łamania praw pra-
cowniczych i związkowych. 
Bardzo cieszy mnie to, że 
już tak wiele osób wzięło 
udział w tej akcji i że wciąż 
dołączają kolejne. To po-
kazuje co to znaczy praw-
dziwa solidarność – mówi 
Grzegorz Zmuda, zwolniony 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności

Na razie trudno oszacować, 
ile maili spłynęło do dyrekcji 
Nexteer Automotive Poland 
oraz do europejskich i świa-
towych władz koncernu. Jak 
informuje Małgorzata Benc, 
kierownik Biura Terenowego 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności w Zawierciu, w proteście 
wzięły udział już wszystkie 
komisje zakładowe związku 
działające w tym mieście. – Nie 
może być zgody na łamanie 
prawa i szykanowanie ludzi 

upominających się o interesy 
pracownicze. Należy napięt-
nować i zwalczać wszelkie 
przypadki takich patologicz-
nych działań pracodawców, 
bez względu na to, gdzie mają 
miejsce – podkreśla Małgo-
rzata Benc.

W treści pisma związkow-
cy wskazują, że zwolnienie 
przewodniczącego zakładowej 
„S” jest nie tylko sprzeczne z 
polskim prawem, ale także z 
unijną dyrektywą mówiącą o 
Zakładowych Radach Pracow-
ników, gdyż Grzegorz Zmuda 
jest także przewodniczącym 
rady w Nexteer Automotive 
Poland. – W sytuacji, gdy dy-
rekcja Nexteer Automotive 
Poland nie odstąpi od bezza-
sadnego rozwiązania umowy 
o pracę z przewodniczącym 
międzyzakładowej organizacji 
związkowej, podejmiemy sto-
sowne działania, przewidziane 
statutem NSZZ Solidarność 
oraz ustawą o związkach za-
wodowych – zapowiedziano 
w dokumencie.

– Tą akcją chcemy pokazać, 
że przewodniczący Zmuda 
może liczyć na wsparcie człon-
ków Solidarności, ale nie 
tylko. Może liczyć również 
na wszystkich tych, którzy 
sprzeciwiają się łamaniu 
praw związkowych i pracow-
niczych – dodaje Mirosław 

Truchan, wiceprzewodni-
czący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

Sytuacji w tyskim za-
kładzie poświęcone będzie 
nadzwyczajne posiedzenie 
Regionalnej Sekcji Przemy-
słu Motoryzacyjnego NSZZ 
Solidarność, które odbędzie 
się w środę 29 czerwca w 
siedzibie Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności. Na spotkaniu zapad-
ną decyzję w sprawie dal-
szych akcji protestacyjnych 
przeciwko łamaniu praw 
pracowniczych w Nexteer 
Automotive Poland. 

16 czerwca w Nexteer Au-
tomotive Poland podpisano 
porozumienie kończące trwa-
jący od lutego spór zbiorowy. 
Dyrekcja spółki zgodziła się 
na wszystkie najważniejsze 
związkowe postulaty poza 
jednym. Nie przywróciła do 
pracy Grzegorza Zmudy za-
łożyciela i przewodniczącego 
Solidarności Nexteer. Mimo 
to związkowcy zdecydowali 
się podpisać porozumienie. 
Dzięki poświęceniu prze-
wodniczącego pracę zacho-
wali wszyscy pracownicy, 
których planowano zwolnić 
w związku z ich udziałem 
w strajku ostrzegawczym z 
26 maja.   

KAR

Kolejarska Solidarność zażądała od ministra infrastruktury zwołania w trybie pilnym spotkania 
z wszystkimi przewoźnikami kolejowymi. 

Kolejarze żądają pilnych rozmów

Wolna niedziela Mailowy protest

Podpisanie deklaracji założycielskiej Europejskiego Przymierza

Foto: TŚD

5 lipca we wszystkich zakła-
dach Przewozów Regional-
nych odbędzie się dwugo-
dzinny strajk ostrzegawczy. 
Związkowcy domagają się 
podwyżek płac. 

– Akcja strajkowa rozpo-
cznie się o godzinie 7.00 i 
potrwa do 9.00. Nie planuje-
my blokady torów, po prostu 
powstrzymamy się od pracy. 
W trakcie strajku będziemy 
organizować masówki infor-
macyjne dla pracowników – 
zapowiada Mariusz Samek, 
przewodniczący MOZ NSZZ 
Solidarność w Śląskim Za-
kładzie PR.

Decyzja o przeprowa-
dzeniu protestu zapadła 21 
czerwca podczas spotka-
nia związków zawodowych 
działających w spółce, na 

którym powołano wspólny 
Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy w Spółce Przewo-
zy Regionalne.

Związkowcy zapowiada-
ją, że jeżeli zarząd PR nie 
spełni postulatów płaco-
wych, to w dniach 11-15 
lipca we wszystkich zakła-
dach spółki przeprowadzo-
ne zostanie referendum, 
podczas którego pracow-
nicy zdecydują o przepro-
wadzeniu strajku general-
nego. – Mamy nadzieję, że 
zarząd podejmie rzeczowe 
rozmowy i uda się uniknąć 
zarówno strajku ostrzegaw-
czego 5 lipca, jak i strajku 
generalnego, tym bardziej, 
że nasze żądania nie są 
wygórowane – mówi Ma-
riusz Samek. 

Związkowcy chcą, aby ich ewentualny protest jak najmniej uderzył w pasażerów

Foto: internet
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Od 70 do ponad 200 zł brutto 
wyrównania do minimalnych 
stawek wynagrodzenia otrzy-
mają pracownicy czterech 
grup zawodowych Szpitala 
Specjalistycznego nr 2 w Ja-
strzębiu Zdroju. 

Porozumienie dotyczy ponad 
300 osób: pracowników działu 
technicznego, średniego perso-
nelu medycznego, m.in. tech-
ników radiologii, fi zjoterapii i 
rehabilitacji oraz administracji 
i niższego personelu.

Uporządkowanie najniższe-
go wynagrodzenia zakończyło 
pierwszy etap negocjacji pła-
cowych prowadzonych w tej 
placówce od ponad dwóch lat. 
W poprzednich latach organi-
zacjom związkowym udało się 
wynegocjować regulacje wy-
nagradzania i podwyżki płac 
dla grupy zawodowej lekarzy, 
pielęgniarek i położonych. 

Halina Cierpiał, przewod-
nicząca Regionalnego Sekreta-
riatu Ochrony Zdrowia NSZZ 
Solidarność podkreśla, że kolej-
ny etap negocjacji dotyczący 
podwyżek dla pracowników 
działu technicznego, techni-
ków, administracji i niższego 
personelu, przeprowadzony 

zostanie w trzecim kwartale 
roku. Jej zdaniem uregulowanie 
minimalnego wynagrodzenia 
pozwoli na przejrzystość stawek 
zaszeregowania w poszczegól-
nych grupach zawodowych i 
będzie doskonałym punktem 
wyjściowym do dalszych roz-
mów płacowych. – W tym mo-
mencie możemy jasno określić 
wysokość wynagrodzenia w 
poszczególnych grupach. Do 
tej pory bardzo często zdarzało 
się tak, że pracownicy z tym 
samym stażem, wykonujący 
te same obowiązki i zatrudnie-
ni na równoległych stanowi-
skach, mieli różne podstawy 
wynagrodzenia zasadniczego 
– mówi Halina Cierpiał.

W jastrzębskim szpitalu 
funkcjonuje siedem organizacji 
związkowych, które wspólnie 
negocjowały warunki regulacji 
płacowych. Przewodnicząca 
RSOZ podkreśla, że pierwszy 
etap negocjacji udało się do-
prowadzić do końca i mimo 
oporów dyrekcji regulacjami 
zostali również objęci pracow-
nicy administracji. W szpita-
lu zatrudnionych jest ponad 
1000 osób.

AGA

W
śród osób, 
które usły-
szały za-
rzuty jest 
11 elektro-

monterów i 4 pracowników 
dozoru. Katowicka prokura-
tura zarzuciła elektromonte-
rom  zaniechanie obowiąz-
ków w zakresie naprawy i 
konserwacji urządzeń, co, 
zdaniem śledczych, zwiększa-
ło ryzyko katastrofy. Chodzi 
o należytą konserwację tzw. 
urządzeń budowy przeciw-
wybuchowej, instalowanych 
w wyrobiskach zagrożonych 
wybuchem. W opinii proku-
ratury, zaniedbania elektro-
monterów doprowadziły do 
osłabienia konstrukcji  tych 
urządzeń i do utraty cech 
przeciwwybuchowości. Jed-
nocześnie śledczy podkreślili, 
że zarzuty przedstawione 
tym 15 górnikom nie mają 
bezpośredniego związku z 
samą katastrofą. 

– Informacja o postawie-
niu zarzutów tym pracowni-
kom była dla nas szokiem. 
Dlaczego oni? Przecież ci 
ludzie wykonują tylko po-
lecenia przełożonych. I elek-
tromonterzy i pracownicy 
dozoru. W kopalni jest jak w 
wojsku. Strategiczne decy-
zje zapadają na samej górze. 
Dlatego jest dla mnie niezro-
zumiałe, że jako pierwszym 
zarzuty stawia się żołnie-
rzom, a nie ich dowódcom. 
Czekamy teraz na decyzje 
prokuratury wobec osób, 
które są odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo ruchu 
kopalni i wobec osób z  in-
stytucji kontrolujących to 
bezpieczeństwo – mówi Piotr 
Bienek, szef Solidarności w 
kopalni Śląsk.

Jak podkreśla Bienek, 
górnicy, którym postawio-
no zarzuty, mogą liczyć na 
pomoc prawną ze strony 
związku. – Staramy się ich 

też wspierać w inny sposób, 
podnosić na duchu. Bardzo 
mocno to przeżywają. Dla 

każdego człowieka byłby 
to ogromny cios, gdyby 
obarczano go współodpo-

wiedzialnością za śmierć 
kolegów. Oni są kolejnymi 
ofi arami tamtej tragedii – 
podkreśla Bienek.  

Solidarność cały czas po-
maga  ofi arom katastrofy z 
września 2009 roku. – Robi-
my to z własnych środków 
i przy pomocy kolegów z 
Solidarności z Mysłowic, 
którzy założyli Stowarzy-
szenie na Rzecz Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
Stowarzyszenie z pieniędzy 
zbieranych na specjalnych 
kontach fi nansuje m.in. kosz-
ty leczenia oraz rehabilitacji 
poparzonych górników. Tę 
pomoc otrzymują wszyscy, 
bez względu na przynależ-
ność związkową. Natomiast 
członkowie Solidarności 
otrzymują jeszcze dodatkową 
pomoc od naszego związ-
ku. Ta pomoc jest im wciąż 
bardzo potrzebna –  dodaje 
przewodniczący  Solidarno-
ści w kopalni Śląsk. 

18 września 2009 r. 1050 
m pod ziemią w kopalni 
Wujek-Śląsk doszło do za-
palenia i wybuchu metanu. 
Zginęło 20 górników, ponad 
30 zostało rannych. Według 
prowadzącego postępowanie 
po wypadku Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Kato-
wicach, za naruszenie prze-
pisów i uchybienia, które 
miały związek z katastro-
fą, odpowiedzą 34 osoby, 
w tym czterej członkowie 
kierownictwa kopalni. 10 
pracowników zostało od-
suniętych od pełnionych 
funkcji.

GRZEGORZ PODŻORNY

16 czerwca, przed bramą 
spółki Enersys w Bielsku-
Białej odbyła się pikieta, 
zorganizowana przez Zarząd 
Regionu Podbeskidzie NSZZ 
Solidarność, będąca wyrazem 
poparcia postulatów załogi  
fi rmy, prowadzącej strajk od 
11 dni. Po zakończeniu akcji 
protestacyjnej dwóch pra-
cowników spółki rozpoczęło 
strajk głodowy. Następnego 
dnia dołączyły do nich cztery 
kolejne osoby. 

Dotychczasowe próby 
negocjacji komitetu straj-
kowego z zarządem spółki 
spełzły na niczym. – Zeszli-
śmy z naszymi żądaniami 
do najniższego pułapu, jaki 
może być zaakceptowany 
przez strajkujących. Bez 
skutku. Najwyraźniej dyrek-
cja fi rmy chce nas zmęczyć, 
a potem zniszczyć – mówi 
Grzegorz Janoszek, prze-
wodniczący Solidarności 
w Enersysie. 

W pikiecie pod bramami 
spółki uczestniczyli związ-
kowcy z całego Podbeskidzia, 
a także reprezentacja Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego. – Je-
żeli będzie taka potrzeba, to 
będziemy tu wracać, by was 
wspierać, bo wiemy, że wasze 
żądania są słuszne – mówił pod-
czas pikiety Jarosław Biegun, 
wiceprzewodniczący podbe-
skidzkiej Solidarności. 

Na zakończenie pro-
testujący przekazali za-

rządowi spółki rezolucje. 
– Przestrzegamy, że dalsze 
ignorowanie żądań pra-
cowników spółki Enersys 
może doprowadzić do 
eskalacji napięcia w tej 
spółce i sięgnięcia przez 
strajkujących po bardziej 
radykalne formy protestu. 
Konsekwencje za taki roz-
wój wydarzeń spadną na 
zarząd spółki – napisano 
w dokumencie. 

DIKK

Sytuacja fi nansowa pracow-
ników sądów i prokuratury 
była najważniejszym tema-
tem rozmów związkowców 
z przedstawicielami Mini-
sterstwa Sprawiedliwości. 
Spotkanie zorganizowane 
zostało 21 czerwca z inicjaty-
wy organizacji związkowych 
działających w sądach i pro-
kuraturze.

– Udało nam się ustalić 
harmonogram dalszych spot-
kań. Mam nadzieję, że jest 
to otwarcie drogi do dialogu 
– mówi Edyta Odyjas, prze-
wodnicząca Międzyzakłado-
wej Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ Solidarność Pracowni-
ków Sądów.

Podkreśla, że kolejne refor-
my wymiaru sprawiedliwości 
nie przełożyły się na ustabilizo-
wanie sytuacji pracowników 
sądów i prokuratury. Wbrew 
powszechnym opiniom zarobki 
urzędników zatrudnionych w 
tych instytucjach są niewysokie 
i zazwyczaj oscylują w najniż-
szych granicach przewidzianych 
„widełkami”, np. dla stanowisk 
pomocniczych widełki wyno-
szą od 1126 do 2900 zł, a dla 
stanowisk wspomagających 
od 1500 do 5200 zł.

– Minister Sprawiedliwości 
w tabeli wynagrodzenia zasad-
niczego przysługującego urzęd-
nikom i innym pracownikom 
sądów i prokuratury określił 
bardzo szerokie granice wi-
dełek, ale pominął precyzyjne 
określenie kryteriów, w opar-
ciu o które można dokonać 
ustalenia właściwego pułapu 
wynagrodzenia dla każdego 
pracownika. Dlatego więk-
szość pracowników wymia-

ru sprawiedliwości uzyskuje 
wynagrodzenie na poziomie 
dolnego pułapu „widełek”. 
Jednocześnie pracownicy nie 
znają kryteriów, które leżą u 
podstaw określenia ich wyna-
grodzenia zasadniczego i nie 
wiedzą co trzeba zrobić, żeby 
uzyskać wynagrodzenie na po-
ziomie połowy czy maksimum 
przewidzianego w widełkach 
– dodaje Edyta Odyjas.

Zdaniem związkowców 
taka sytuacja prowadzi do 
dyskryminacji płacowej w ra-
mach tych samych jednostek 
i różnic w wysokościach wy-
nagrodzeń pomiędzy poszcze-
gólnymi sądami i jednostkami 
organizacyjnymi prokuratury 
na terenie całej Polski.

Dla pracowników wymiaru 
sprawiedliwości niezrozumia-
ły był fakt, że mimo kryzysu, 
niektóre grupy zawodowe 
opłacane ze sfery budżetowej 
otrzymały podwyżki wyna-
grodzeń, a ich pensje zostały 
zamrożone.

Dlatego związkowcy zaape-
lowali do Ministra Sprawiedli-
wości o podjęcie działań, które 
pozwolą na poprawę sytuacji 
pracowników sądów i proku-
ratury oraz o przeprowadzenie 
rozmów z Ministrem Finansów 
na temat pozyskania środków 
na podwyżki wynagrodzeń dla 
tych grup zawodowych.

– Dalszy brak reakcji na 
nasze apele, zmusi nas do 
podjęcia akcji protestacyjnych 
– czytamy w liście napisanym 
przez przedstawicieli orga-
nizacji związkowych sądów 
i prokuratury do Ministra 
Sprawiedliwości.

AGA

15 osób, w większości elektromonterów z kopalni Wujek-Śląsk, usłyszało 
zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia górników. 
To pierwsze osoby, którym przedstawiono zarzuty w ramach śledztwa katowickiej 
prokuratury w sprawie katastrofy w kopalni we wrześniu 2009 roku. 

Śledztwo w sprawie 
katastrofy w kopalni

Zakończyli pierwszy 
etap negocjacji

Otwarta droga do 
rozpoczęcia dialogu?

Foto: TŚD

Ofi arom katastrofy pomaga m.in. założone przez Solidarność 
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Enersys: pikieta i głodówka

W kopalni jest 
jak w wojsku. 
Strategiczne decyzje 
zapadają na samej 
górze.
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

Kodeks pracy:

§

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2011 r.):   1.386,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w I kwartale 2011 r.):  3.466,33 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2011 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  761,40 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  597,90 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2011 r.):  728,18 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2011 r.):  2.822,66 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 

rodzinna (od 1 marca 2011 r.):  728,18 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2011 r.):  560,13 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku 

z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta 
rodzinna wypadkowa (od 1 marca 2011 r.):  873,82 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2011 r.):  672,16 zł

Komunikat dla KZ
Komisje nieposiadające numeru Regon i NIP oraz nieskła-
dające aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, 
nie otrzymają potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. 
Ponadto przypominamy o ustawowych terminach skła-
dania sprawozdań w urzędach skarbowych.

Ważne: Decydującą datą jest data podjęcia uchwały 
zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, 
informacja dodatkowa). Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 
marca 2011 roku, CIT-8, CIT-8/O, należało składać do 31 marca 
2011 roku; pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty 
uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca 2011 roku.

Termin składania do ZR analizy składek za rok 2010 
upłynął 31 marca 2011 r.

Więcej informacji: Halina Murzyn – pok. 112, tel. 32 353 
84 25 wew. 112.

Zarząd Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-
katowice.pl, udostępnił do pobrania druki bilansu, 
rachunku wyników, informacji dodatkowej – załącz-
niki do CIT-8 oraz inne (zakładka: Do pobrania/Druki 
fi nansowe).

Teresa Faber, Główna Księgowa Zarządu Regionu
 Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Uwiodła mnie Solidarność
To zbiór wspomnień i esejów wydanych 
przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność i Stowarzysze-
nie Pokolenie z okazji 30-lecia naszego 
związku. 
Autorzy tekstów zamieszczonych w zbiorze to 
przedstawiciele środowiska akademickiego, 
dziennikarze oraz zasłużeni działacze związkowi. 

Publikacja została opatrzona krótkim wstępem przewodniczącego 
Komisji Krajowej. 
Książkę można zamówić i odebrać w Zarządzie Regionu. 
Cena wynosi 20 zł. 

O
d sierpnia zeszłe-
go roku jestem 
na L4, a od lu-
tego tego roku 
na świadczeniu 

rehabilitacyjnym – wszystko to 
po wypadku w drodze do pracy. 
Świadczenie kończy mi się w 
sierpniu i wracam do pracy, ale 
mam zaległe 19 dni urlopu z 
2010 r. (w tym 4 na żądanie) i 
26 dni na ten rok. Kiedy mogę 
wybrać zaległy urlop? Praco-
dawca poinformował mnie, 
że dopiero wtedy, gdy on się 
zgodzi, na pewno nie zaraz po 
powrocie. Czy jest to zgodne z 
prawem? Czy podobnie jest z 
urlopem bieżącym – czy mogę 
wybrać go zaraz po powrocie i 
czy pracodawca ma prawo mi 
tego odmówić?

Niestety, pracodawca 
nie jest zobowiązany do 
udzielenia zaległego, a także 
bieżącego urlopu wypo-
czynkowego bezpośrednio 
po powrocie pracownika 
do pracy po długotrwałej 
chorobie.

Przepisy Kodeksu pracy 
mówią, iż jeśli pracownik z 
powodu czasowej niezdolno-
ści do pracy wskutek choroby 
nie mógł rozpocząć urlopu 
w ustalonym terminie lub 
jeśli z tego samego powodu 
nie mógł wykorzystać części 
urlopu, to pracodawca bę-
dzie zobowiązany udzielić 
mu niewykorzystanej części 
urlopu w terminie później-
szym (art. 165 pkt 1 i 166 
pkt 1 K.p.). Nie jest jednak 
sprecyzowane, co należy 
rozumieć przez pojęcie „ter-
min późniejszy”. Nie ma tu 
bowiem takiego wskazania 
jak w przypadku kobiet, które 
zamierzają bezpośrednio 
po urlopie macierzyńskim 
skorzystać z urlopu wypo-
czynkowego.

W związku z powyższym 
jedynymi wyznacznikami, 
kiedy urlop powinien zostać 
wykorzystany, może być art. 
168 K.p., zgodnie z którym 
urlopu niewykorzystanego 
należy pracownikowi udzielić 
najpóźniej do końca pierw-
szego kwartału następnego 
roku kalendarzowego, wraz 
z art. 291 § 1 K.p., mówią-
cym o trzyletnim okresie 
przedawnienia się roszczeń 
ze stosunku pracy.

Należy także zwrócić 
uwagę na to, iż zgodnie z 
art. 229 § 2 K.p. w przypad-
ku niezdolności do pracy 
trwającej dłużej niż 30 dni 
pracownik podlega kontrol-
nym badaniom lekarskim. 
Pozytywne przejście badań 
jest warunkiem powrotu do 
pracy na dotychczasowe 
stanowisko. Przepisy nie 
wskazują jednoznacznie, jak 
postąpić w takim przypadku, 
kiedy pracownik chce bez-
pośrednio po zakończeniu 
choroby skorzystać z urlopu 
wypoczynkowego, tzn. czy 
wykonanie badań kontrol-
nych jest konieczne przed 
pójściem na urlop, czy nie. 
Problemem tym zajął się 
Sąd Najwyższy i w efekcie 
powstało kilka orzeczeń, 
niestety wykluczających 
się wzajemnie.

Przykładowo Sąd Najwyż-
szy w wyroku z 28 marca 2008 
r. (sygn. akt II PK 214/07, 
OSNP 2009, nr 15-16, poz. 
194) wskazał, że dopuszczalne 
jest udzielenie pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego 
bezpośrednio po ustaniu 
niezdolności do pracy spo-
wodowanej chorobą trwa-
jącą dłużej niż 30 dni, bez 
konieczności skierowania 
pracownika na kontrolne 
badania lekarskie.

Ponad rok później, w wy-
roku z dnia 28 października 
2009 r. (II PK 123/09, LEX 

nr 551056), Sąd Najwyż-
szy zwrócił jednak uwagę 
na to, iż niedopuszczalne 
jest udzielenie urlopu pra-
cownikowi niezdolnemu 
do pracy, twierdząc, iż nie-
zdolność do pracy wyłącza 
możliwość korzystania z 
urlopu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, w związku 
z czym udzielenie urlopu 
w okresie niezdolności do 
pracy jest prawnie niedo-
puszczalne, także wówczas, 
gdy pracownik wyraził na 
to zgodę.

Wcześniej zaś, w wyroku 
z dnia 4 kwietnia 2000 r. (I 
PKN 565/99, OSNP 2001, nr 
17, poz. 530), SN przyjął, że 
rozpoczęcie przez pracowni-
ka korzystania z udzielonego 
mu przez pracodawcę urlopu 
wypoczynkowego jest równo-
znaczne ze stawianiem się do 
pracy w związku z ustaniem 
przyczyny nieobecności w 
rozumieniu art. 53 § 3 K.p., 
chyba że nie było podstaw 
do udzielenia tego urlopu z 
powodu przedłużającej się 
niezdolności do pracy.

Proszę też pamiętać, iż 
zgodnie z art. 1672 K.p. pra-
codawca jest obowiązany 
udzielić na żądanie pracow-
nika i w terminie przez niego 
wskazanym nie więcej niż 4 
dni urlopu w każdym roku 
kalendarzowym. Oznacza 
to, że w tym roku ma Pan 
prawo skorzystać tylko z 4 

dni urlopu na żądanie, pomi-
mo że w ubiegłym roku nie 
wykorzystał Pan ani jedne-
go dnia o tym charakterze. 
Ubiegłoroczny urlop na żą-
danie stracił swój charakter 
i obecnie jest już zwykłym 
urlopem wypoczynkowym, 
nadal ma Pan jednak prawo 
do 4 dni na żądanie z puli 
urlopu tegorocznego.

Podsumowując, praco-
dawca będzie mógł udzie-
lić Panu urlopu zaległego 
oraz tegorocznego po Pana 
powrocie do pracy oraz po 
wykonaniu przez Pana badań 
kontrolnych, potwierdzają-
cych zdolność do pracy na 
danym stanowisku (zgodnie 
z tym, iż więcej wyroków 
SN zaleca wykonanie badań 
kontrolnych bez względu na 
to, czy pracownik wróci do 
pracy, czy uda się od razu 
na urlop wypoczynkowy). 
Pracodawca nie ma jednak 
obowiązku udzielić urlopu 
wypoczynkowego bezpo-
średnio po Pana powrocie, 
może uczynić to w terminie 
późniejszym. Na urlop wy-
poczynkowy będzie więc 
mógł Pan się udać w termi-
nie uzgodnionym z praco-
dawcą, gdyż to pracodawca 
zatwierdza wniosek urlopo-
wy i wyraża zgodę na termin 
wykorzystania urlopu.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Termin wykorzystania zaległego 
urlopu po powrocie do pracy

Foto: internet

Pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia zaległego, a także bieżącego urlopu wypoczynkowego 
bezpośrednio po powrocie pracownika do pracy po długotrwałej chorobie
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A MNIE to pasjonuje

Jedenastu członków francu-
skiego związku zawodowego 
CFDT (Confederation Franca-
ise Democratique du Travail) 
z regionu Nord-Pas de Calais 
zostało uhonorowanych Złoty-
mi Medalami Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego NSZZ Solidar-
ność To wyraz wdzięczności 
za pomoc humanitarną dla 
naszego regionu, jaką związ-
kowcy z Francji organizowali 
w latach 80-tych. 

– W październiku zeszłego 
roku Jean Pierre Stobiecki, były 
wiceprzewodniczący CFDT 
odwiedził Region Śląsko-Dą-
browski. On był jednym z orga-
nizatorów pomocy w latach 80-
tych. Odnowiliśmy współpracę 
i umówiliśmy się na spotkanie 
we Francji, po to m.in. aby móc 
uhonorować zasłużonych dla 
Solidarności członków CFDT 
– mówi Mirosław Truchan, 
wiceprzewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 

Na początku czerwca Do-
minik Kolorz, szef Zarządu 
Regionu wraz ze swoim za-
stępcą Mirosławem Truchanem 
odwiedzili region Nord-Pas 
de Calais. Właśnie podczas tej 
wizyty wręczyli Złote Medale 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności 11 przedstawicielom 
CFDT, m.in. Julienowi Delaby, 
przewodniczącemu związku w 
Nord-Pas de Calais w latach 80-
tych. Spotkali się też z przewod-
niczącym krajowych struktur 
CFDT Francoisem Chereque 
oraz szefem CFDT w Nord-Pas 
de Calais Pascalem Catto.

– Sporo rozmawialiśmy o 
transformacji przemysłu gór-
niczego we Francji. Nord-Pas 
de Calais jest właśnie regionem 
poprzemysłowym. Oglądaliśmy 
to, co pozostało po tamtejszych 
kopalniach. Obecnie tworzy się 
tam m.in. muzea. Ale obraz tego, 
co stało się z tym regionem po 
likwidacji przemysłu, nie jest 
najlepszy. Charakterystyczny 
był przykład jednej z kopalń, 
która niegdyś zatrudniała 3,5 
tys. pracowników. Obiecywano 
im, że po jej likwidacji powsta-
nie tam w zamian inny zakład 
i nowe miejsca pracy. Zakład co 
prawda powstał, ale zatrudnia 
tylko 250 osób – mówi Miro-
sław Truchan. 

– Rozmawialiśmy też dużo o 
współpracy naszych organizacji 
związkowych m.in. w sprawie 
jednolitego poziomu płacy mi-
nimalnej w Unii Europejskiej. 
CFDT popiera ten pomysł, bo 
z ich punktu widzenia jed-
nolita płaca minimalna w UE 
oznaczałaby zahamowanie 
napływu taniej siły roboczej z 
biedniejszych krajów. Z naszego 
punktu widzenia ujednolicenie 
płacy minimalnej oznaczałoby 
z kolei ograniczenie zbyt duże-
go rozwarstwienia płacowego 
pomiędzy różnymi krajami 
Wspólnoty i wzrost płac w 
naszym kraju – mówi Domi-
nik Kolorz.

Przedstawiciele obu związ-
ków chcą razem uczestniczyć w 
programach unijnych. Jesienią 
planują kolejne spotkanie.

NY

Longin Wasiel, członek Ko-
misji Zakładowej NSZZ So-
lidarność w Południowym 
Koncernie Węglowym od 
ponad 40 lat kolekcjonuje 
znaczki pocztowe. Na co 
dzień pracuje w oddziale  
elektrycznym jaworznickiej 
kopalni. Filatelistyce poświę-
ca niemal wszystkie wolne 
chwile.  Po wymarzony zna-
czek jest gotów pojechać 
nawet do Czech.

– Na początku fascynowały 
mnie tylko znaczki zagranicz-
ne, a największym rarytasem 
były  obiekty z Kuby, Mongolii, 
Francji i państw afrykańskich. 
W latach 80-tych zaintereso-
wałem się znaczkami polskimi 
– mówi pan Longin.

Dzisiaj jego kolekcja liczy 
kilkadziesiąt albumów. Do 
najcenniejszych okazów za-
licza wydania jubileuszowe i 
okolicznościowe. Przyznaje, 
że do powiększenia zbiorów 
dobra jest każda okazja: wy-
jazd na giełdę, wymiana za 
znajomymi czy aukcja na 
allegro. 

– Ostatnio od Polaka miesz-
kającego w Kanadzie udało 
mi się kupić znaczki pocho-
dzące ze wschodniej strefy 
okupacyjnej – podkreśla ko-
lekcjoner z Jaworzna.

Znaczki z tego okresu 
cieszą go najbardziej, bo 
oprócz fi latelistyki pasjo-
nuje się historią pierwszej 

i drugiej wojny światowej. 
Szczególną wagę przywiązuje 
do znaczków pochodzących 
z Generalnej Guberni, Pro-
tektoratu Czech i Moraw, 
okupowanego Luksembur-
ga oraz Bałkanów, a wiele 
z zebranych przez niego 
okazów posiada oryginalne 
przedruki. Na znaczkach z 

Generalnej Guberni są wbite 
pieczątki Poczty Polskiej, 
a na znaczku pochodzą-
cym z Protektoratu Czech 
i Moraw widnieje napis 
„Jesteśmy wolni”. – Dzięki 
moim znaczkom odkry-
wam nowe, ciekawe fakty, 
o których nawet nie miałem 
pojęcia – dodaje.

Pan Longin posiada rów-
nież imponującą kolekcję 
solidarnościowych znacz-
ków z drugiego obiegu, które 
ukazywały się po wprowa-
dzeniu stanu wojennego. 
Część z nich udało mu się 
zdobyć dzięki bratu, który 
był członkiem Solidarności 
w Hucie Katowice.

Kolekcjoner przyznaje, 
że w dobie internetu wy-
szukiwanie i kupowanie 
znaczków stało się o wiele 
łatwiejsze. Wcześniej mu-
siały wystarczyć kontakty 
nawiązane poprzez Polski 
Związek Filatelistyczny i 
podczas giełd fi latelistycz-
nych.

AGA

P
odczas sobotniej 
gali „Wojak Boxing 
Night” w Rzeszowie 
Damian Jonak (30-
0-1, 20 KO) zmierzył 

się z doświadczonym Francu-
zem Mammadou Thiamem 
(47-10, 44 KO). Walka trwała 
niespełna póltorej minuty. 
Najpierw Jonak trafi ł moc-
nym ciosem w głowę rywala, 
w okolicy błędnika. Mam-
madou zachwiało, zaczął 
wykonywać dziwne ruchy i 
po poprawce wylądował na 
deskach. – To skutki trafi enia 
w błędnik. Sam miałem po-
dobną sytuację na sparingu 
i wiem, co to oznacza. Gdy 
poprawiłem prawym sier-
pem, byłem pewnym, że 
się nie podniesie, a nawet 
jeśli, to naprawdę na krót-
ko – opisuje Jonak. I tak się 
stało. Rywal co prawda zdo-
łał się podnieść, ale wkrótce 
znowu leżał na deskach po 
kolejnym celnym trafi eniu 
Damiana Jonaka. Sędzia 
policzył do dziesięciu i za-
kończył walkę.

– To tylko z pozoru mogło 
wyglądać na łatwe zwy-
cięstwo. To bardzo trudny 
eprzeciwnik. Jego statysty-
ka pokazuje wyraźnie, że z 
47 zwycięstw, aż 44 to nok-
auty. Potężnie zbudowany. 
Ogromnie doświadczony. 
Ale byłem dobrze przygo-

towany do tej walki. Od 
wielu tygodni wiedziałem, 
kto będzie przeciwnikiem, 
nie zmieniał się termin po-
jedynku. I kluczowe okazały 
się te akcje, które przygoto-
waliśmy z trenerem przed 
walką – podkreśla Jonak. 
– To właśnie czas przygoto-
wań jest najważniejszy. To 
jest najcięższa praca. Wejście 
na ring i walka są ukorono-
waniem tych przygotowań 
– dodaje bokser. 

Teraz nasz solidarnoś-
ciowy mistrz udaje się na 
zasłużone wakacje. Do Chor-
wacji. – Bardzo chciałem 
uczestniczyć w manifestacji 
30 czerwca w Warszawie, a 
z drugiej strony, w związ-
ku z planami kolejnych 
treningów i walk, miałem 
niewielki wpływ na termin 
wypoczynku. Ale duchem 
będę obecny w Warszawie 
razem z moimi koleżankami 
i kolegami z Solidarności. 

Mocno popieram postulaty 
tej akcji i mam nadzieję, że 
manifestacja będzie równie 
skuteczna jak mój prawy 
podczas walki z Mamma-
dou Thiamem – uśmiecha 
się Damian Jonak.

Następna walka naszego 
mistrza ma się odbyć pod ko-
niec wakacji. Gala zostanie 
zorganizowana na Śląsku, 
ale jeszcze nie wiadomo w 
jakim mieście.

GRZEGORZ PODŻORNY

Gdy wszedłem na ring i poczułem jego ciężką rękę, zdałem 
sobie sprawę, że każdy jego cios może zakończyć walkę przed 
czasem. Ale to ja byłem szybszy – mówi Damian Jonak.

ZNOKAUTOWAŁ 
KRÓLA NOKAUTU

W tym roku Huta Szkła Szcza-
kowa świętuje stulecie istnie-
nia, ale jubileusz obchodzony 
jest w cieniu kolejnych zwol-
nień grupowych. Pracę mogą 
stracić 74 osoby.

W ubiegłą niedzielę w koś-
ciele pw. św. Elżbiety Węgier-
skiej w Jaworznie Szczakowej 
odprawiona została uroczysta 
msza z okazji jubileuszu, w któ-
rej uczestniczyli mieszkańcy 
miasta, pracownicy huty wraz 
z rodzinami, przedstawiciele 
władz miasta oraz związkowcy 
z Solidarności z innych zakła-
dów pracy.

Huta jest jednym z niewielu 
zakładów pracy funkcjonują-
cych w tej dzielnicy Jaworzna i 
od kilku lat walczy o utrzyma-
nie się na rynku. Na początku 
czerwca fi rma Szczakowa Glass 

(tak brzmi obecna nazwa huty) 
poinformowała urząd pracy o 
zamiarze zwolnienia 103 osób. 
W ubiegłym tygodniu zakończo-
ne zostały negocjacje, w trakcie 
których organizacje związkowe 
obroniły 29 etatów.

Jacek Medejczyk, przewod-
niczący Solidarności w hucie 
zapewnia, że związek będzie 
indywidualnie bronił pracowni-
ków, którzy znajdą się na liście do 
zwolnienia i zwrócą do Komisji 
Zakładowej o pomoc. – Już dwie 
osoby znajdujące się w bardzo 
trudnej sytuacji poprosiły nas 
o obronę. Czekamy na kolejne 
– mówi Madejczyk.

Ostatnie zwolnienia prze-
prowadzone zostały w 2009 
roku. Wówczas pracę straciło 
196 osób.

AGA

Współpraca z francuskimi 
związkowcami

Jubileusz i zwolnienia

Znaczki z historią w tle

Dzięki moim znaczkom odkrywam nowe, ciekawe fakty, o których 
wcześniej nie miałem pojęcia – mówi Longin Wasiel

Wejście na ring i walka są ukoronowaniem ciężkich przygotowań – podkreśla Damian Jonak
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Foto: TŚD

Jedna ze zlikwidowanych kopalń w Nord-Pas de Calais


